College van burgemeester en schepenen stad Oostende
Ref. Omgevingsloket: 2020164490
O. Ref.: 5505/16-18177/PJD/FH

AANVULLENDE NOTA

1. nv VERSLUYS LOGISTICS, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, met
ondernemingsnummer 0753.956.254
2. bv QUETZAL PD, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 45, met
ondernemingsnummer 0873.152.032
voor wie optreedt LDR ADVOCATEN, met name mr. Pieter-Jan DEFOORT en mr. Frederick HALLEIN,
met kantoor te 8020 Oostkamp, Domein De Herten, Hertsbergsestraat 4

Wensen bij deze hun bijkomende toelichting te geven i.k.v. de omgevingsvergunningsaanvraag tot het
bouwen van een ‘Air Cargo Terminal’ met bijhorend kantoorgebouw gelegen te 8400 Oostende,
Rolbaanstraat z.n. en kadastraal gekend onder Oostende (Stene), Afdeling 9, Sectie A, delen van nrs. 59D en
64F.

I. SITUERING

1. Het aanvraagterrein is gelegen te 8400 Oostende, Rolbaanstraat z.n. en kadastraal gekend onder
Oostende (Stene), Afdeling 9, Sectie A, delen van nrs. 59D en 64F.

2. Het gewestplan Oostende – Middenkust (MB van 13 juli 2001) bestemt het terrein als
luchthavengebonden bedrijven.

De bestemmingsvoorschriften luiden als volgt:
“Dit gebied is uitsluitend bestemd voor aan een luchthaven gebonden bedrijvigheid zoals
koerierbedrijven (luchtvaart), cargobehandeling en catering, en voor bepaalde vormen van
toeleveringsbedrijven en bijkomende kantoren ten behoeve van de in de zone gevestigde
bedrijvigheid.
Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden waarvan de
bestemming niet verenigbaar is met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. In deze bufferzone
worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de
bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied.”
2

3. Het terrein ligt binnen de contouren van de afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende, maar niet
binnen een specifieke deelzone.
4. De aanvrager wenst een loods op te richten voor de opslag en overslag van goederen. Het is de bedoeling
om goederen aan te leveren via het luchtverkeer, deze goederen in de loods op te slaan en vervolgens de
goederen verder te transporteren via vrachtverkeer. Ook de omgekeerde beweging is voorzien, met name
het aanleveren van goederen via vrachtverkeer, het opslaan van deze goederen en het transporteren van
deze goederen via het luchtverkeer. Daarnaast wordt beperkte kantoorruimte voorzien.
5. Op 23 april 2021 stelde de stad Oostende via het Omgevingsloket een aantal vragen naar bijkomende
informatie:
“Beste,
Graag hadden we volgende bijkomende informatie van jullie ontvangen:
- Uit de aanvraag is nu niet duidelijk als het aantal vliegtuigen die worden vooropgesteld voor
afhandeling kunnen binnen de huidige vrije slots van de exploitatie van de luchthaven.
- Zullen deze vliegbewegingen overdag plaatsvinden of ook ’s nachts. Ook dit is niet duidelijk uit het
dossier.
- Waar gaan de vliegtuigen worden afgehandeld? Er zijn in huidige aanvraag slechts 3
parkeerplaatsen voor vliegtuigen op het platform voorzien.
- Momenteel wordt er reeds aan cargobehandeling gedaan op de luchthaven. Gaat de bestaande
cargo verhuizen naar de nieuwe locatie?
- Er zal ongeveer 1500 ton goederen worden behandeld per dag, in de aanvangsfase, wat
overeenstemt met een minimum aan 75 vrachtwagenbewegingen.
Hoe wordt deze mobiliteit gezien? Langs waar zullen deze vrachtwagens de loods bereiken. Graag
wat meer duidelijkheid hierover. Welke garanties kunnen worden geboden dat dit vrachtverkeer
via de E40 afrit Gistel zal gebeuren.
-Welke maatregelen zullen worden genomen om de emissie van de verwerking van de vliegtuigen
en transportbewegingen tot een minimum te beperken.
Met vriendelijke groeten
de dienst Vergunningen, team Omgevingsvergunningen”
Huidige nota gaat in op de gestelde vragen van de stad Oostende en de voornaamste bezwaarpunten die
tijdens het openbaar onderzoek naar boven zijn gekomen.
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II. VOORAF

6. Voorliggende aanvraag moet duidelijk onderscheiden worden van (de exploitatie van) de luchthaven zelf.
Veel bezwaarindieners trekken namelijk ten onrechte de volledige luchthaven en de potentiële hinder die
het vluchtverkeer met zich kan meebrengen, mee in het debat. Dit kan uiteraard niet en het onderscheid
tussen beide moet zeer duidelijk voor ogen gehouden worden bij de beoordeling van (de relevantie van) de
bezwaren.
7. De aanvraag m.b.t. de bouw en exploitatie van de cargoloods met kantoorruimte is een op zichzelf staand
project dat kadert binnen een door de WVI verleende concessie. De aanvraag brengt geen wijziging met
zich mee op vlak van het aantal of het tijdstip van de vluchten op de luchthaven: vluchtverkeer kan - zoals
op vandaag al het geval is - overdag en ’s nachts, maar is op dat punt onderhevig aan de beperkingen die
opgelegd zijn in de eigenlijke milieuvergunning van de luchthaven.
Zie daaromtrent de (relevante) geactualiseerde vergunningsvoorwaarden in het Ministerieel besluit van 23
juli 2020 (OMV_2020038880) (stuk 1):

(…)
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De inrichting is voor de afhandeling van cargovluchten dus afhankelijk van:
-

de beschikbare slots in het kader van de exploitatie van de luchthaven (= beperking totaal aantal
vliegbewegingen per kalenderjaar (-> voorwaarde l) én

-

de beperkingen die gelden voor commerciële vluchten in de periode tussen 23u en 6u (= beperking
vooropgestelde maximaal aantal bewegingen per kwartaal en per jaar (-> voorwaarde a.1) +
beperking m.b.t. technische vereisten motoren (-> voorwaarde m)).

8. Dit maakt ook dat veel bezwaren die handelen over o.m. meer luchtverkeer (’s nachts), meer uitstoot,
impact

op

de

gezondheid

(slaaptekort),

privacyhinder

(door

overvliegende

vliegtuigen),

waardevermindering woningen, …, in het kader van het eigenlijke voorwerp van de voorliggende aanvraag
niet relevant zijn.

III. AANPLAKKING

9. Overeenkomstig artikel 23 Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en de artikelen 16 e.v. van het
Omgevingsvergunningsbesluit (OVB) moet de aanvraag bekendgemaakt worden door:
-

de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag
uitgevoerd zal worden (artikel 20 OVB);

-

de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag
uitgevoerd zal worden (artikel 21 OVB);

-

de analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis van de
gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden (artikel 24 OVB).

De aanvraag omvat geen project-MER of een OVR noch heeft de aanvraag betrekking op de exploitatie van
een inrichting of activiteit met een GPBV-installatie, zodat geen publicatie in een dag- of weekblad vereist
is (artikel 22 OVB).
10. Verschillende bezwaarindieners bevestigen dat de aanvraag op bovenvermelde manieren is
bekendgemaakt en dat zij de mogelijkheid hebben gekregen tot inzage in het aanvraag dossier.
Uit het aantal en de inhoud van de bezwaren blijkt ook dat de bezwaarindieners erin geslaagd zijn om tijdig,
met kennis van zaken en gemotiveerd bezwaar in te dienen i.k.v. de aanvraag, zodat zij door een vermeende
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gebrekkige aanplakking niet in hun belangen geschaad waren, minstens maken ze dit niet aannemelijk
(RvVb 21 mei 2013, A/0244/2013, p. 8).
11. Artikel 20, § 2 OVB bepaalt:
“§ 2. De affiche wordt aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van het openbaar
onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan. Op de startdatum van de aanplakking brengt de
vergunningsaanvrager de gemeente op de hoogte van die datum en verklaart hierbij dat de affiche
conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal
blijven tot de laatste dag van het openbaar onderzoek. Die datum wordt in het omgevingsloket
ingevoerd.
De affiche wordt aangeplakt op een plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag paalt
aan een openbare weg, of als het aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die
openbare wegen. Als het voorwerp van de vergunningsaanvraag niet paalt aan een openbare weg,
wordt de affiche aangeplakt op een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg.
Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op het openbaar domein, wordt de affiche
aangeplakt aan elke zijde waar men van op de openbare weg de grens van het voorwerp van de
vergunningsaanvraag bereikt.
De vergunningsaanvrager plakt de affiche op een schutting, op een muur of op een bord dat aan
een paal bevestigd is, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare
weg en evenwijdig met de openbare weg, met de tekst gericht naar de openbare weg en op een
maximumhoogte van twee meter.
De affiche is altijd goed leesbaar vanaf de openbare weg.” (eigen aanduiding)
12. Ook hier moet opnieuw benadrukt worden dat de aanvraag enkel betrekking heeft op de bouw van een
loods, en niet op de luchthaven van Oostende (waaraan niets veranderd wordt op stedenbouwkundig en/of
milieutechnisch vlak). De gele affiche moest dan ook enkel aan het aanvraagterrein aangeplakt worden en
dit aan de openbare weg (Rolbaanstraat), aan een schutting en op een maximale hoogte van 2 meter. De
affiche was goed leesbaar vanaf de Rolbaanstraat.
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Het bewijs van aanplakking werd door de stad Oostende geregistreerd in het Omgevingsloket. Dit bevestigt
de juiste aanplakking en de duidelijke leesbaarheid vanaf de Rolbaanstraat.
De bezwaarindieners die aannemen dat de gele affiche ook aan de luchthaven of op een andere plaats
moest aangeplakt worden, gaan dus uit van een fundamenteel verkeerd uitgangspunt.

IV. GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

13. De overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften (gewestplanbestemming luchthaven
gebonden bedrijven) wordt niet betwist.
Naast aan de stedenbouwkundige voorschriften moet de aanvraag getoetst worden aan de goede
ruimtelijke ordening in de onmiddellijke omgeving. Artikel 4.3.1, § 2 VCRO bepaalt hierover het volgende:
“§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met
inachtneming van volgende beginselen :
1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de
mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke
elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid,
gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de
doelstellingen van artikel 1.1.4;
2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde
rekening met de in de omgeving bestaande toestand […]”
De bezwaren over de lawaaihinder, verstoring woongenot en gezondheid zijn te situeren bij het
luchtverkeer. Nogmaals wordt benadrukt dat de aanvraag niets verandert aan de uitbating van de
luchthaven.
De aanvrager gaat in op twee aspecten, met name de bouwhoogte en de mobiliteit.

IV.1. HOOGTE

14. Een aantal bezwaarindieners gaat in op de omvang van de loods, meer bepaald de bouwhoogte van 17
meter.
15. Het doel van de loods is opslag van goederen. Zoals op de sneden aangeduid, worden de goederen op
elkaar gestapeld voor een efficiënte afhandeling. Er is dus een zekere hoogte vereist om de opslag mogelijk
te maken.
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16. De loods bevindt zich vlak bij een bestaande loods in de Rolbaanstraat (Aerocircular) met een hoogte
van 18 meter. De aangevraagde loods is dus lager dan deze loods. De aangevraagde loods bevindt zich
achter baanwinkels langs de Torhoutsesteenweg, en is niet zichtbaar voor de woonwijken op een afstand
van 1 kilometer. Vlakbij bevindt zich ook het business park Kromme Elleboog.
De loods integreert zich als luchthaven gebonden bedrijf in de omgeving. De Torhoutsesteenweg scheidt
de luchthavenomgeving af van de verder gelegen woonbuurten. De loods is dus niet onmiddellijk zichtbaar
voor de bewoners van de woonwijken op minstens 1 kilometer afstand, waarbinnen ook verschillende
baanwinkels gelegen zijn. Ook tussen de aanvraag en de noordelijk gelegen Duinkerkseweg ligt een afstand
van 1 kilometer, waarbinnen de landingsbaan van de luchthaven nog gelegen is. Ook de noordelijk gelegen
woonbuurten op afstand van minstens 1 kilometer hebben geen direct zicht op de loods.
Cfr. Situering Geopunt – Luchtfoto met aanduiding afstand tot dichtstbijzijnde woonwijk en aanduiding
baanwinkels en bestaande loods

Bestaande loods
Baanwinkels langs
Torhoutsesteenweg

IV.2. MOBILITEIT

17. Een groot deel van de bezwaarindieners vreest dat de aanvraag een impact heeft op de mobiliteit.
Volgens de bezwaarindieners is de Torhoutsesteenweg reeds verzadigd en wordt ook de fietsveiligheid in
het gedrang gebracht.
18. In theorie kan het vrachtverkeer op twee manieren ontsluiten naar de autosnelweg, met name:
1.

In de noordelijke richting via de Torhoutsesteenweg, Elisabethlaan en het Kennedy-rondpunt
(A10). Dit traject is 4,7 kilometer tot aan de autosnelweg.
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2.

In de zuidelijke richting via de Torhoutsesteenweg naar de afrit van de E40 in Gistel. Dit traject is 5
kilometer tot aan de autosnelweg

19. De mobiliteitsimpact werd al omschreven in het aanvraagdossier, maar wordt – n.a.v. een aantal
bezwaren en de bijkomende vragen van de stad Oostende – nader toegelicht in de nota van het
studiebureau Permis (stuk 2).
Grosso modo kan het volgende vastgesteld worden:
-

Zoals uit de nota blijkt, moet het aantal vervoersbewegingen genuanceerd worden in functie van
de mogelijke cargo-afhandeling in de aangevraagde loods.
In het aanvraagdossier zelf waren de mobiliteitscijfers namelijk gebaseerd op de theoretische
(maximale) capaciteit van de luchthaven cfr. de bestaande vergunningen waarbij alle vluchten
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uitgevoerd zouden worden met het grootste type vliegtuigen (en de bijhorende maximale
laadcapaciteit). Dit was dus in feite een overschatting.
In de nota van Permis wordt een realistischer beeld van het te verwachten aantal vrachten
weergegeven.
-

De snelst en meest optimale route voor ontsluiting van de inrichting is de zuidelijke
ontsluitingsmogelijkheid via het afrittencomplex in Gistel.
Dit volgt ook uit de routeplanner van Google Maps, die steevast de zuidelijke route via Gistel als
snelste route aangeeft.
Cfr. Google Maps – Route van/naar Brussel (idem voor Antwerpen, Gent, Brugge en Kortrijk)

Cfr. Google Maps – Route van/naar Zeebrugge
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Cfr. Google Maps – Route van/naar Calais

-

Het gedeelte van de Torhoutsesteenweg richting het op/afrittencomplex in Gistel zal niet
verzadigd zijn.

-

De toekomstige verschuiving van de bestaande cargo-afhandeling in het noorden van de
luchthaven naar Rolbaanstraat zal voor de bewoners van de woonwijken t.h.v. de Duinkerkseweg
een positieve invloed hebben op vlak van mobiliteit.
Op vandaag passeert het bestaande vrachtverkeer langs de Duinkerkseweg nabij verschillende
woonwijken en verder via de Torhoutsesteenweg, hetzij richting de zuidelijke route naar het
afrittencomplex in Gistel, via de baanwinkels op de Torhoutsesteenweg, hetzij via de noordelijke
route langs de Elisabethlaan en Kennedy-rotonde richting de autosnelweg.
Op termijn kan de bestaande cargo-afhandeling verhuizen naar de aangevraagde nieuwe
infrastructuur. Het bestaand vrachtverkeer langs de Duinkerkseweg en een deel van de
Torhoutsesteenweg (baanwinkels) zal hierdoor verminderen.

-

De verkeersveiligheid komt niet in het gedrang nu het kruispunt Rolbaanstraat /
Torhoutsesteenweg reeds geregeld is door lichten en er een afgescheiden fietspad bestaat.

20. De potentiële emissies m.b.t. het vrachtverkeer en de verwerking van de vliegtuigen (laden/lossen in
open lucht) moeten gekaderd worden in het licht van de concrete ligging van de site.
Zoals hoger aangehaald, bevindt de aanvraag zich op een afstand van minstens 1 kilometer tot de
woonwijken. De baanwinkels langs de Torhoutsesteenweg vormen een buffer tussen het aanvraagterrein
en de oostelijke woonbuurt Stene.
21. Het laden en lossen van de vliegtuigen gebeurt in open lucht ter hoogte van de 6 beschikbare plaatsen
voor vliegtuigen van het type ‘wide bodies’ in Apron 1, weliswaar op ruime afstand van omliggende
woningen.
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Bedoeling is ook om de transportbewegingen zo efficiënt mogelijk te regelen en te vermijden dat er lege of
niet optimaal geladen vrachtwagens de baan op gaan. Dit is vanuit bedrijfseconomisch perspectief
trouwens ook kostenbesparend op vlak van transportkosten.
22. Gelet op de ruime afstanden tot omliggende woonomgevingen en het feit dat de zuidelijke ontsluiting
de meest optimale is, is potentiële hinder m.b.t. het in open lucht lossen/laden van de vliegtuigen, alsook
m.b.t. het vrachtverkeer in de gegeven context niet onaanvaardbaar.

V. AFWIJKING SECTORALE MILIEUVOORWAARDEN

23. In de aanvraag wordt de bijstelling gevraagd van een aantal bijzondere milieuvoorwaarden, meer
bepaald artikel 5.15.0.6. §1, artikel 5.19.1.3 en artikel 5.33.0.4. van Vlarem II:
Artikel 5.15.0.6. §1 Vlarem II - Artikel 5.19.1. Vlarem II
“Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden verboden
op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de
omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.”
Artikel 5.33.0.4. Vlarem II
“Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting
of activiteit en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende
werkzaamheden inherent aan de exploitatie van de inrichting verboden op de werkdagen van 19
uur tot 7 uur alsmede op zon- en feestdagen.”

12

24. Deze bijstelling is verantwoord gelet op het eigenlijke voorwerp van de aanvraag en de ligging ten
opzichte van de omgeving.
25. De aanvraag heeft namelijk betrekking op een doorvoerloods voor logistieke afhandeling van cargo die
per vliegtuig wordt geïmporteerd of geëxporteerd. Daarbij worden de goederen die per vliegtuig
aangevoerd worden, in de loods gestockeerd om vervolgens per vrachtwagen opnieuw te vertrekken (of
omgekeerd).
Het laden en lossen van de vliegtuigen gebeurt in open lucht ter hoogte van de 6 beschikbare plaatsen voor
vliegtuigen van het type ‘wide bodies’ in Apron 1. In de beschrijvende nota werd opgenomen dat er
‘gemiddeld 6 vliegtuigen per dag afgehandeld kunnen (import + export) worden op de site’. Dit moet
genuanceerd worden in die zin dat daar 6 vliegtuigbewegingen per dag bedoeld wordt.
De verdere logistieke afhandeling van de vrachten gebeurt volledig in de gebouwen, zodat de concrete
potentiële impact op de omgeving ten gevolge van de gevraagde bijstelling louter betrekking heeft op de
aan- en afrijbewegingen van vrachtverkeer.
26. Let wel, bij veel bezwaarindieners heerst het gevoel dat er hierdoor terug (meer) nachtvluchten mogelijk
worden. Dit klopt niet: op vlak van luchtverkeer moeten de beperkingen die in de toepasselijke
milieuvergunning van het vliegveld vervat liggen, gerespecteerd worden (zie boven).
Conform de milieuvergunning van het vliegveld kunnen vluchten overdag en – onder bepaalde beperkingen
– ook ’s nachts (tussen 23u en 6u). M.a.w. dit omvat een ander timeframe dan de aangehaalde artikelen uit
Vlarem II en ook het onderscheid met zon- en feestdagen wordt niet gemaakt in de milieuvergunning van
het vliegveld.
Indien dit in de bijzondere milieuvoorwaarden niet bijgesteld zouden worden, impliceert dit dus dat
vliegtuigen die tussen 19u en 7u en op zon- en feestdagen landen of vertrekken, niet gelost/geladen kunnen
worden in de cargoterminal.
Cargovluchten hebben nochtans dikwijls betrekking op medicijnen of ‘perishables’ (bederfbare waren of
waren met beperkte houdbaarheid: bv. fruit, groenten, vis, bloemen, …..) of dringende leveringen. Deze
moeten dus onmiddellijk gelost/geladen en behandeld of opgeslagen worden, zodat de vliegtuigen ook zo
snel mogelijk terug vertrekkensklaar zijn voor de volgende vlucht.
27. Bovendien is de gevraagde bijstelling ook verantwoord, gelet op de ligging van de inrichting.
In de omgeving zijn er quasi uitsluitend winkels terug te vinden (bv. langs de Torhoutsesteenweg (zie
onderstaande luchtfoto). In de onmiddellijke omgeving zijn er ook geen woningen aanwezig die hinder
zouden kunnen ondervinden van het feit dat de inrichting volcontinu geëxploiteerd wordt.
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28. Gelet op de aard van de activiteiten en de ligging van de inrichting is het dus noodzakelijk en
verantwoord dat er 24/7 activiteiten kunnen plaatsvinden in de inrichting.

Om deze redenen vraagt de nv VERSLUYS LOGISTICS u, geachte heer burgemeester en schepenen, deze
bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag tot het
bouwen van een ‘Air Cargo Terminal’ met bijhorend kantoorgebouw (deels) ontvankelijk doch ongegrond
te willen verklaren, en vervolgens de vergunning te willen verlenen.

Voor de aanvrager,

28 april 2021

haar raadslieden,

Pieter-Jan DEFOORT

Frederick HALLEIN
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INVENTARIS VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN

1.

M.B. van 23 juli 2020.

2.

Toelichting mobiliteit – Permis.
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